
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Β’ 10-16 

Ἀδελφοί, δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ 

τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ῞Ελληνι· οὐ γάρ ἔστι 

προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. Ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, 

ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ 

νόμου κριθήσονται. Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι 

παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. 

Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου 

ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, οἵτινες 

ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις 

αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ 

μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ 

ἀπολογουμένων - ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ 

τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ. 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Β’ 10-16 

Αδελφοί, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το 

καλό, πρώτα τον Ιουδαίο αλλά και τον εθνικό· γιατί ο Θεός 

δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι, λοιπόν, όσοι αμάρτησαν χωρίς 

να ξέρουν τον νόμο του Θεού, θα καταδικαστούν όχι με 

κριτήριο το νόμο. Κι από την άλλη, όσοι αμάρτησαν 

γνωρίζοντας το νόμο, θα καταδικαστούν με κριτήριο το 

νόμο. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι 

άκουσαν απλώς το νόμο, αλλά μόνο όσοι τήρησαν το νόμο. 

Όσο για τα άλλα έθνη, που δε γνωρίζουν το νόμο, πολλές 

φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. 

Αυτό δείχνει πως, αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα 

τους υπάρχει νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι 

εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους· και σ’ 

αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους, που η φωνή της τους 

τύπτει ή τους επαινεί, ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα 

αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του 

Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως 

λέει το ευαγγέλιό μου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή Β’ Ματθαίου 
18 Ιουνίου 2017 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ’ 18-23 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν 

θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν 

λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 

βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ 

ἁλιεῖς· καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς 

ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα 

ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο 

ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν 

ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς 

αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν 

αὐτούς. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα 

αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν 

Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 

καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ 

θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ’ 18-23 

Εκείνο τον καιρό, καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη 

της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέλφια, το Σίμωνα, που 

τον έλεγαν και Πέτρο, και τον αδελφό του τον Ανδρέα, να 

ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη, γιατί ήταν ψαράδες. 

«Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες 

ανθρώπων». Κι αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον 

ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από κει, είδε δύο 

άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον 

αδελφό του τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με 

τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυά 

τους. Τους κάλεσε, κι αυτοί άφησαν  αμέσως το καΐκι και 

τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε 

όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυττε το 

χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της βασιλείας του Θεού, 

και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε 

αδυναμία. 

18 Ιουνίου 2017, Έκδοση Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας 
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